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36. Rezerwy

w tysiącach złotych 31 grudnia 2011 31 grudnia 2010

Rezerwy długoterminowe   

Rezerw a na rekultyw acje 60.324 40.986

Nagrody jubileuszow e i odpraw y emerytalne 115.914 95.370

Rezerw a na Morskie Kopalnie Ropy 222.586 186.350

Pozostałe rezerw y 280 416

Razem rezerwy długoterminowe 399.104 323.122

Rezerwy krótkoterminowe   

Rezerw a na rekultyw acje 233 130

Nagrody jubileuszow e i odpraw y emerytalne 15.887 12.459

Pozostałe rezerw y 5.238 5.229

Razem rezerwy krótkoterminowe 21.358 17.818

Razem 420.462 340.940

 w  tym kw ota 34.792 tysięcy złotych (31 grudnia 2010: 34.599 tysięcy złotych) obejmująca w artość rezerw y na rekultyw ację oraz koszty
rozbiórki i likw idacji w yłączonych z użytkow ania instalacji w  spółce LOTOS Czechow ice S.A. Dokonana przez niezależny podmiot na dzień 31
grudnia 2010 roku ocena stanu środow iska gruntow o-w odnego, budow y geologicznej terenu oraz analiza potencjalnych kosztów  stosow anych
metod rekultyw acji w  LOTOS Czechow ice S.A. pozw oliła na zaktualizow anie rezerw y do w iarygodnego zdaniem Grupy poziomu w  w ysokości
18.900 tysięcy złotych. Na dzień 31 grudnia 2011 roku w artość rezerw y nie uległa zmianie. W spółce LOTOS Czechow ice S.A. zostały rów nież
oszacow ane przez upraw ionego rzeczoznaw cę majątkow ego koszty rozbiórki i likw idacji w yłączonych z użytkow ania instalacji. Zaktualizow ana
na dzień 31 grudnia 2010 roku w artość rezerw y na niezbędne koszty rozbiórki i likw idacji instalacji w yłączonych trw ale z użytkow ania w yniosła
15.699 tysięcy złotych. W ciągu 2011 roku w artość rezerw y w zrosła o 193 tysiące złotych. Na dzień 31 grudnia 2011 roku rezerw a w yniosła
15.892 tysięcy złotych.

Opis założeń aktuarialnych opisano w Nocie 29.1 (/dane-finansowe/skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe/dodatkowe-
informacje-i-objasnienia/29.-swiadczenia-pracownicze#29-1) Dodatkowych informacji i objaśnień.

36.1 Zmiana stanu rezerw
W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie zmian stanu rezerw:

w tysiącach złotych Rezerwa na
rekultywacje

Nagrody
jubileuszowe i

odprawy
emerytalne

Rezerwa na
Morskie
Kopalnie

Ropy 

Pozostałe
rezerwy

Razem

1 stycznia 2010 29.400 98.694 162.426 23.434 313.954

Zw iększenia w  tym: 15.210 32.695 25.774 4.778 78.457

- różnice kursow e z przeliczenia jednostek
zagranicznych

- - 716 2 718

Rozw iązanie (3.494) (6.332) (1.836) (17.272) (28.934)

Wykorzystanie - (17.228) (14) (5.295) (22.537)

31 grudnia 2010 41.116 107.829 186.350 5.645 340.940

1 stycznia 2011 41.116 107.829 186.350 5.645 340.940

Zw iększenia w  tym: 19.668 42.013 38.148 4.001 103.830

- objęcie kontrolą GK AB LOTOS Geonafta 14.703 555 - 66 15.324

- różnice kursow e z przeliczenia jednostek
zagranicznych

1.184 70 5.328 - 6.582

Rozw iązanie (227) (4.179) (1.898) (875) (7.179)

(1)

(1)
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Wykorzystanie - (10.386) (14) (2.973) (13.373)

Przeklasyfikow anie do aktyw ów  przeznaczonych do
sprzedaży

- (3.476) - (280) (3.756)

31 grudnia 2011 60.557 131.801 222.586 5.518 420.462

 Na dzień 31 grudnia 2011 roku Zarząd spółki LOTOS Petrobaltic S.A. dokonał analizy kosztów  niezbędnych do poniesienia w  celu likw idacji
Morskich Kopalni Ropy na obszarach górniczych B - 3 i B - 8, eksploatow anych także w  latach poprzednich. W w yniku przeprow adzonej analizy
stw ierdzono, że koszty niezbędne do poniesienia w  przyszłości na likw idację Morskich Kopalni Ropy na obszarach górniczych w  okresie 2011 roku
w zrosły z tytułu zmiany przew idyw anych w ydatków  zw iązanych ze zmianą cen o kw otę 2.967 tysięcy złotych (2010: 8.906 tysięcy złotych) oraz
upływ  czasu i zw iązaną z nim zmianę w artości pieniądza w  czasie o kw otę 8.760 tysięcy złotych odniesioną w  ciężar kosztów  finansow ych roku
2011 (2010: 8.038 tysięcy złotych).

Spółka LOTOS Exploration and Production Norge AS na dzień bilansow y 31 grudnia 2011 roku prezentuje  rezerw ę na przyszłe koszty likw idacji
Morskich Kopalni Ropy na złożu YME w  w ysokości 104.060 tysięcy NOK (co stanow i rów now artość 59.065 tysięcy złotych w edług średniego
kursu NOK obow iązującego przez NBP na dzień 31 grudnia 2011 roku). Planow any termin likw idacji aktyw ów  trw ałych Morskich Kopalni Ropy na
złożu YME i rekultyw acji terenu przypada na rok 2021.
W stosunku do stanu rezerw y ustalonej na dzień 31 grudnia 2010 roku, w ynoszącej 64.400 tysięcy NOK (32.657 tysięcy złotych w edług średniego
kursu ustalonego przez NBP na dzień 31 grudnia 2010 roku), nastąpił w zrost rezerw y o doszacow anie przyszłych kosztów  o kw otę 35.823 
tysiące  NOK (20.333  tysiące złotych w edług kursu obow iązującego dla NOK przez NBP na dzień 31 grudnia 2011 roku) (2010: 12.129 tysięcy NOK,
tj. 6.151 tysiące złotych w edług kursu obow iązującego dla NOK przez NBP na dzień 31 grudnia 2010 roku) oraz o dyskonto prezentujące  szacunek
zmiany w artości pieniądza w  czasie w  w ysokości 3.864 tysięcy NOK (2.193 tysiące złotych w edług kursu obow iązującego dla NOK przez NBP na
dzień 31 grudnia 2011 roku) (2010: 4.097 tysięcy NOK, tj. 2.078 tysiące złotych w edług kursu obow iązującego dla NOK przez NBP na dzień 31
grudnia 2010 roku). Zmniejszenie w artości rezerw y nastąpiło z tytułu rzeczyw istego w ykorzystania o kw otę 27 tysięcy NOK (15 tysięcy złotych 
w edług kursu obow iązującego dla NOK przez NBP na dzień 31 grudnia 2011 roku) (2010: 27 tysięcy NOK, tj. 14 tysiące złotych w edług kursu
obow iązującego dla NOK przez NBP na dzień 31 grudnia 2010 roku).

Na zmianę w artości rezerw y w płynęło rów nież jej rozw iązanie o kw otę naliczonego  i odprow adzonego na konto bankow e Funduszu
Likw idacyjnego Zakładu Górniczego odpisu  (tw orzonego zgodnie z ustaw ą z dnia 4 lutego 1994 roku - Praw o Geologiczne i Górnicze oraz
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia  24 czerw ca 2002 roku). Za rok 2011 kw ota ta dla złoża B - 3 i B – 8 w yniosła łącznie: 1.898 tysięcy
złotych (2010: 1.836 tysięcy złotych). Na dzień 31 grudnia 2011 roku rezerw a na likw idację zakładu górniczego Morskich Kopalni Ropy B - 3 i B - 8
w ynosiła łącznie 163.522 tysięcy złotych (31 grudnia 2010: 153.693 tysięcy złotych), zaś w artość dotyczącego jej aktyw a w yniosła 76.241 tysięcy
złotych na dzień 31 grudnia 2011 roku (31 grudnia 2010: 82.901 tysięcy złotych).

 na pozycję pozostałych rezerw  składają się pozycje zaprezentow ane w  poniższej tabeli:

w tysiącach złotych Fundusz
Celowy 

Rezerwa na
ryzyko

gospodarcze

Rezerwa na
restrukturyzację

Pozostałe Razem

1 stycznia 2010 1.463 12.300 2.464 7.207 23.434

Zw iększenia w  tym: 1.000 - - 3.778 4.778

- różnice kursow e z przeliczenia jednostek
zagranicznych

- - - 2 2

Rozw iązanie - (12.103) (1.028) (4.141) (17.272)

Wykorzystanie (1.966) - (292) (3.037) (5.295)

31 grudnia 2010 497 197 1.144 3.807 5.645

1 stycznia 2011 497 197 1.144 3.807 5.645

Zw iększenia w  tym: 1.500 21 1.576 904 4.001

- objęcie kontrolą GK AB LOTOS Geonafta - - - 66 66

Rozw iązanie - - - (875) (875)

Wykorzystanie (844) - (393) (1.736) (2.973)

Przeklasyfikow anie do aktyw ów  przeznaczonych do
sprzedaży

- (3.476) - (280) (3.756)

31 grudnia 2011 1.153 218 2.327 1.820 5.518

 W dniu 27 czerw ca 2011 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy LOTOS S.A. podjęło uchw ałę w  spraw ie podziału w yniku za 2010 rok.
Zgodnie z treścią uchw ały część zysku netto Spółki w  kw ocie 1.500 tysięcy złotych zostało przeznaczone na fundusz celow y Spółki
przeznaczony na f inansow anie przez Grupę LOTOS S.A. przedsięw zięć społecznych. Spółka tw orzy rezerw ę na Fundusz Celow y w  ciężar
pozostałych kosztów  operacyjnych. W okresie roku  zakończonego 31 grudnia 2011 roku  Spółka w ykorzystała środki z funduszu w  kw ocie 844
tysięcy złotych (2010: 1.966  tysięcy złotych).

  

Dodatkow e informacje i objaśnienia do skonsolidow anego spraw ozdania f inansow ego stanow ią jego integralną część
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